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SALOSE SUGAUTA 140.000 JAPONU
3,500 ALIANTUIEKTUVUI? DVIEJU 

PUSIU ATAKAVO NACIU EUROPA
Puolė taikinius Vokietijoj ir Balkanuose

LONDONAS, bai. 24. — bomberių, kurie numetė apie
Didelė jėga iš apie 3,500 
Amerikos bomberių ir są
jungininkų naikintuvų šian
dien išnešė dvišaką ataką 
ant nacių okupuotos Euro
pos šiandien, tuo pratęsda
mi sąjungininkų orinę ofsn- 
syvą j aštuntą dieną iš ei
lės.

Lėktuvai iš Anglijos ba
zių atakavo svarbiuosius 
taikinius Vokietijoje, fab
rikus Friedrichshafene ir 
aerodromus Miunčene, o 
lėktuvai iš Viduržemio ba
zių puolė geležinkelius Bu- 
charešte ir militarinius įren 
gimus Ploesti aliejaus lau
kuose.

Manoma tose atakose da
lyvavo iki 1,750 didžiųjų

4,250 tonų bombų ant tai
kinių. Oras buvo palankus 
jų operacijoms.

Nacių DNB agentūros 
pranešimu, “ stiprios vokie
čių lėktuvų jėgos” priešino
si amerikiečiams nuo pat 
Vokietijos rubežiaus ir vi
sos atakos metu.

, Iš Šveicarijos pranešta, 
kad šveicarų naikintuvai 
palydėjo kelis sužalotus 
Amerikos bomberius iki Du- 
ebendorf aerodromo, apie 5 
mylias nuo Zuričo. Anot ra
porto, astuoni bomberiai nu
sileido tame aerodrome, vie
nas nusileido Althenheime 
ir vienas Ženevoje. Kiti bom 
bėriai sudužo po to, kaip jų 
įgulos parašutais iš jų nu
sileido.

VANDENY SUSTOJĘ AUTOMOBILIAI TRUKDO UGNIAGESIAMS

Missouri upei tebekylant arčiau 1928 metų potvinjo aukščio, vienas vyras prigėrė ir keturi 
kiti apdegė, kuomet bandė išgelbėti žmones degančiam “trailer’yje” prie Wichita, Kansas. Armi
jos aviacijos biuras vakarinėm valstybėm, kurio raštinė randasi Wichita, pasiūlė visus savo
automobilius ir sunkvežimius pagalbos darbui. 1 Dūkstančiai žmonių liko be pastogės.

(Acme-Draugas Telephoto)
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Amerikiečiai kariai varosi pirmyn; 
japonų išmušimas 'užtikrintas'

Japonai iš Wewak bazės skuba priešintis

Atmušė dvi vokiečių 
atakas Anzio fronte

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, bai. 24.—Sąjungi
ninkai kariai atmušė dvi 
vokiečių atakas ant jų pozi
cijų Anzio fronte.

Vienas nacių puolimas 
buvo padarytas Carano apy 
linkėję, centriniam sektory. 
Antras jų bandymas buvo 
padarytas į pietvakarius 
nuo Carroceto, 21 mylią že
miau Romos.

Štabo pranešimas sakė 
karo veiksmai kituose Ita
lijos frontuose susideda iš 
patrolių susirėmimų ir arti
lerijos dvikovų.

Į vakarus nuo Marrone 
kalno, 15 mylių į šiaurry
čius nuo Cassino, kurį laiko 
italai kariai, sąjungininkų 
patrolės išbandė vokiečių 
linijas ir susikibo su vokie
čiais vienam punkte, kur 
iki šiol buvo rodoma tik 
maža opozicija.

LAUKIAMA NAUJOS 
RUSU ORNSYVOS

LONDONAS, bai. 24. — 
Maskvos pranešimas sakė 
rusų lėktuvai atakavo nacių 
pozicijas Lvove, Lenkijoje, 
ir nuskandino 7 nemažus ir 
5 mažus laivus, kuriais na
ciai bandė pabėgti iš puola
mo Sevastopolio.

MASKVA, bai. 24.—Anot 
raportų iš fronto, rusai, ku
rie per 10 mėnesių pralau
žė Leningrado apsupimą, 
įžygiavo į Rumuniją ir pa
sivarė pusę kelio į Berlyną 
savo 500 mylių pasivarymu 
iš Kursko, dabar ruošiasi 
naujai kampanijai.

Vakar antrą dieną iš ei
lės ilgasis frontas buvo gan 
ramus. Pranešimas sakė 
įvairūs reikmenų ir patar
navimų daliniai šiuo laiku 
perkeliami iš užpakalio ar
čiau fronto linijų. Manoma 
ta tyla neilgai užsitęs.

perkirto japonų linijas Burmoje
PIETRYTINES AZIJOS 

ŠTABAS Kandy, - Ceylon. 
bai. 24.—Sklandytuvais pri
statyti sąjungininkai kariai 
įsteigė keturkampią apsigy
nimo (poziciją aplink vieną 
geležinkelį toli už priešo 
linijų Burmoje.

Štabo pranešimas sakė 
“nemaža” jėga, sąjunginin
kų karių buvo pristatyta 
ten padėti Chindits ka
riams, kurie jau veikia 100 
mylių pločio ir 200 mylių 
ilgio frontu Burmoje. Šiuo 
žygiu sąjungininkai nori 
perkirsti japonų reikmenų 
pristatymo liniją į Myitkyi- 
na, svarbiausią jų bazę šiau 
rinėje Burmoje, kuri reika
linga jų jėgoms Indijoje.

Komunikatas nurodė, kad 
japonų genioji džiunglių tak
tika neranda pasisekimo

Indijos invazijoje. Anot pra 
nešimo, Kohima - Dimapur 
kelias jau apvalytas, ir Ko- 
hima garnizonas gavo pa
galbos. Tuo baigta japonų 
grąsinimas Bengal - Assam 
geležinkeliui, kuriuo prista
toma reikmenys amerikie- 
čiams lakūnams Kinijoje.

Vėliausios žinios apie ja
ponų veiksmus šiaurcentri- 
nėj Burmoj nurodo, kad jie 
vis dar nesusigaudo dėl nau
jų sąjungininkų jėgų ir ne
žino, kur didžioji sąjunginin 
kų jėga sukoncentruota.

Karo Departamentas Wa- 
shingtone pranešė, kad lėk
tuvais daroma invazija bu
vo sugalvota ir išplanuota 
Prez. Roosevelto ir Prem. 
Churchillo konferenc i ji o j e 
Kanadoje.

Nacių radio pabrėžia 
atakas ant Prancūzijos

LONDONAS, bai. 24. — 
Vokiečių propagandos maši
na garsiai pabrėžia sąjun
gininkų lėktuvų atakas ant 
taikinių Prancūzijoje, ma
tomai norėdami sukiršinti 
okupuotų kraštų gyventojus 
prieš sąjungininkus už pa
darytus nuostolius.

KALENDORIUS
Balandžio 23 d.: Šv. Mor

kus Evangelistas; senovės: 
Arė jis ir Tyvaita.

Balandžio 26 d.: šv. Juo
zapo iškilmės, šv. Kietas, ir 
šv. Marcelinas; senovės: 
Koribrjtas ir Vilūne.

Maskvos radio ragina 
austrus sukilti

LONDONAS, bai. 24. — 
Maskvos radio šiandien at
sišaukė į Austrijos gyven
tojus sekti jugoslavui (pavyz 
dį ir sukilti prieš nacius, o 
ne “pasyviai Jaukti kol išo
rinės jėgos išlaisvins Aus
triją.”

Pranešimas, darytas vo
kiečių kalba, sakė jugosla
vai pradėjo pavieniais vy
rais, kurie susiorganizavo į 
grupes ir susiliejo į tam 
tikrą opozicijos kūną, ir ra
gino austrus panašiai da
ryti.

ORAS

Dalinai ūkanota. Vėsu.

100 RUSŲ LĖKTUVŲ 
PUOLĖ NACIŲ LAIVUS
STOKHOLMAS, bai. • 24. 

— Skandinavų, tel e g r a f ų 
agentūros pranešimas sakė 
100 rusų lėktuvų vakar ata
kavo nacių laivų konvojų, 
kuris plaukė iš Norvegijos 
uosto Arktiko jūroje. Vo
kiečiai sakėsi jie nuzųušė 39 
rusų lėktuvus ir prarado 
tik tris savo lėktuvus.

Nestoja puolę japoną
Truk ir Ponape bazes
PEARL HARBOR, bai. 

24.—Laivynas šiandien pra
nešė, kad Amerikos lėktu
vai ir vėl atakavo japonų 
bazes Truk atoly, Ponape 
saloje, ir Marshiall salyne.

Bombos sukėlė didelius 
gaisrus Moen ir Dublin sa

kiose Trukę.

Nesitiki rasti 55 
laivo įgulos narius

SEATTLE, Wash., bai. ę4. 
—Nesitikima rasti dingu
sius 55 vyrus, kurie žuvo 
kuomet Liberty laivas John 
Straub misteriškai lūžo pu
siau Aliskos vandenyse. 
Užpakalinis laivo galas plū
duriavo 14 valandų ir davė 
progos pakraščių sargybai 
jį, pasiekti, ir patikrinti, kad 
jame nebėri daugiau įgu
los narių.

Kiek anksčiau, mažas ar
mijos laivas išgelbėjo 15 
įgulos narių iš vandenio.

Nors anksčiau buvo pra
nešta, kad įguloje buvo 80 
vyrų, Alaska Steaznship fir
mos sąrašas parodė, kad 
būta tik 70 vyrų

KOVOTI P0TVINIU5
CHICAGO, bai. 24.—Aš- 

tuoni šimtai čikagiečių, Il
linois Apsaugos Milicijos 
nariai, pasiekė Carbondale 
šiandien ir padeda, patro- 
liuoti Illinois ir Mississippi 
upių krantus, vandeniui ky
lant ir sudarant vis didesnį 
išsiliejimo pavojų.

Tūkstančiai Illinois, Mis
souri ir Kansa3 valstybių 
gyventojų turėjo apleisti sa 
vo namus ir bėgti nuo pot- 
vinio, kuris užliejo tūkstan
čius akerių derlingos žemės.

Dalinys 2,700 U.S. armi
jos karių pasiųstas į pietinę 
Illinois valstybę padėti mi
licijos nariams užtvankos 
stiprinimo darbe.

Bent septyni asmenys žu
vo dėl potvinių Missouri, 
Kansas ir Arkansas valsty
bėse, ir tūkstančiai kitų li
ko be pastogės.

Penki tūkstančiai Wichita 
mieste vakar naktį nakvojo 
mokyklose, salėse, teismo 
rūmuose ir kituose viešuose 
namuose.

GEN. DOUGLAS Mac 
ARTHUR ŠTABAS N. Gvi 
nė joj, bai. 24.—Gen. Dcug 
Las MacArthur komandom 
kariai šiandien daro gere 
progresą trišakė j invazijoj 
šiaurinėj Naujoj Gvinėjoj.

Naujasis išlipdinimas at
kirto japonų 18-tąją armiją 
spėjama iš apie 60,000 ka
rių. Skaičius sugautų japo
nų Naujoji Gvinėjoj, Naujoj 
Britanijoj ir Solomonų sa
lose tuo padidintas iki 140,- 
000.

Gen. MacArthur sakė rei
kės laiko ir kovų, kad juos 
išmušti, bet jų likimas yra 
tikras.

Amerikiečiai kariai, po 
Amerikos karo laivų kanuo
lių šaudymo skraiste, išlipo 
trijuose punktuose ir tuoj 
užėmė Humboldt įlankos 
apylinkę prie Hollandia, 500 
mylių į vakarus nuo sąjun
gininkų Saidor pozicijų, ir 
1,150 mylių nuo Philippinų 
salų.

Vienas dalinys, kuris iš
lijo prie Aitape, jau pasie
kė svarbųjį) Tadji aerodro
mą, apie 2,000 jardų nuo 
kranto.

Britų radio šiandien cita

vo raportus iš Aitape sek- 
:orio, kurie sakė stiprios 
aponų jėgos žygiuoja į są- 
ungininkų pozicijos pusę iš 
aavo Wewak bazės.

Kariai, kurie išlipo Hum
boldt įlankoje, užėmė Lai- 
mok kalną ir pasivarė tolyn 
uerkirsti Pim-Hollandia ke
lią.

Kas valandą krantan iš
keliama 2,000 tonų reikme
nų. Nė vienas sąjungininkų 
laivas neprarastas išlipdini- 
me.

Gen. MacArthur asmeniš
kai komandiriavo šiai inva
zijai, ir po išlipdinimo, ap
lankė visas tris amerikiečių 
įsteigtas pozicijas.

Išlipdinimai buvo pada
ryti prie Aitape, Hollandia, 
ir Tanahmerah įlankoje. 
Pirm to Amerikos karo lai
vai bombardavo ir neutrali
zavo tas apylinkes. Ameri
kiečių nuostoliai buvo nedi
deli.

MacArthur sakė nuo są
jungininkų kontrefensyvos 
pradžios pietvakarių Paci
fike, japonai prarado 110,- 
000 karių, arba 44 nuošim
čius savo originalės 250,000 
karių jėgos.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Pasmerkia komunistus 
ir fašistus

NEW YORKAS, bai. 24. 
—Kalbėdamas į Daughtera 
of the American Revolution 
nares, J. Edgar Hoover, 
FBI viršininkas, įspėjo, kad 
mūsų vidujinės apsaugos 
pastangos reikalauja pasi
aukojimo išlaikymui Ameri
kos santvarkos. Anot jo, 
Amerika negali būti pusiau, 
demokratiška ir pusiau ko-j 
munistiška ar fašistiška.

Hoover sakė fašistuojan- 
tis prispaudėjas niekuo ne
siskiria nuo čia gimusio ko
munisto klaidintojo. Jie abu 
siekia to paties tikslo—to
talitarinės valdžios.

Badoglio kabinetas 
prisiekė karaliui

NEAPOLIS, bai. 24. — 
Premjero Badoglio nauja
sis kabinetas šiandien pa
darė priesaiką būti ištiki
mas Karaliui Viktorui. Sek
dami įprastą italų tradiciją, 
naujieji ministrai pabučiavo 
karaliaus ranką—to paties 
karaliaus, kurio abdikacijos 
keli jų anksčiau reikalavo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Orinėse 

kovose virš Vokietijos nu
mušta 103 vokiečių lėktuvų. 
Penkiasdešimts penki Ame
rikos lėktuvai negrįžo iš 
atakų.

IŠ PIETVAKARIŲ PACI
FIKO — Amerikiečiai užė
mė aerodromą, okupavo 
Humboldt įlanką, ir šiuo 
laiku varosi į -tris Hollan
dia aerodromus.

IŠ WASHINGTONO. — 
Amd. Ramsey sakė Ameri
ka iki šių metų pabaigos 
turės snvirš 100 lėktuvnešiu.

IŠ CAIRO — Numalšin
tas graikų kariuomenės su
kilimas. Kariai per tris sa
vaites atsisakė klausyti sa
vo viršininkų.

Tik dieną pirm tai buvo 
numalšintas Graikijos jū
reivių sukilimas.

JAPONAI VAROSI 
PIRMYN KINIJOJE

CHUNGKING, bai. 24. — 
Kinijos aukštoji komanda 
pranešė, kad japonai pasi
varė 22 mylias į pietvaka
rius nuo Chenghsien, ir sa
kė dideli mūšiai vyksta ten 
šiuo laiku. Japonų lėktuvai 
padeda japonų armijoms.

Vėliausias japonų pasis
tūmėjimas buvo į vakarus 
nuo Mihsien miestelio.

Raportai iš fronto sakė 
kiniečių padėtis Chenghsien 
mieste “neaiški.” Apie 60.- 
000 japonų karių nori atim
ti dar kitą dalį šiaurinės Ki
nijos susisiekimo linijų iš 
sąjungininkų.

Kiniečiai sakė priešas pa
siuntęs savo rezervų skers 
Peiping-Hankow geležinke
lio liniją, 25 mylias įi pietus 
nuo Chenghsien.

IŠ WASHINGTONO. — 
Vyriausybė uždraudė kuku
rūzų (komų) pardavimą 
125 vidurviakarinių valsty
bių apskrityse 60 dienų. 
Norima užtikrinti, kad juos 
gautų karo įmonės, kuriom 
pasidarė komų trūkumas.

IŠ WASHINGTONO. — 
Australijos ministrų pirmi
ninkas John Curtin sakė 
Australija prisideda prie 
karo pastangų kiek lik iš
gali.
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1$ KITŲ KOLONIJŲ GYVENIMO
Iš A. L T. skyriaus
susirinkimo

Cleveland, Ohio. — Kovo 
30 d. įvyko Amerikos Lie'u- 
vių Tarybos Clevelando sky
riau* susirinkimas, į kurį at
silanko veik visų draugijų 
atstojai ir atstovės, taipg’ 
nemažas skaičius pavienių.

Susirinkusieji plačiai ap 
svarstė skyriaus reikalus ir 
užsibrėžtus darbus.
Ohio valstybės atstovų 
suvažiavimas

Finn. M. Drasutis prane
šė, kiid Ohio valstybės lie
tuviškų draugijų atstovų ir 
atstovių suvažiavimui yra 
numatomas gegužės 21 arba 
28 d., Clevelande. Diena ir 
vieta bus paskelbta vėliau. 
K viši ima i padaryti visom e 
Ohio valstybės lietuvių ko
lonijų draugijoms ir klū 
bams rinkti atstovus bei at
stoves. Daugiau žinių apie 
suvažiavimą bus patiekta 
spaudoje vėliau.

Siame susirinkime išrink 
ta itstovų-vių ir svečių pri
ėmimo komisija, į kurią įei-

Budriko Radio Valandos:
VV.H.F.C. 1420 Kilocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare.
W.C.F.B., 1000 Kilocycles —

NedBlioJ, 9:S0 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per š| Pavasarinį 31 Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

A
Krautuvė atdara Nedėliomis — 

nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p.
Utarnikais, Ketvergais ir Suba

tomis iki 9:30 vai. vakare.

na: B. Drosutienė, Ona Ge- 
cevičienė, O. Nemunienė, A. 
Statutienė, J. Kavaliauskie
nė, Z. Belskienė ir P. Glugo- 
dienė. Visi atstovai ir atsto
vės bus pavaišin i ir priim
ti iš kitų kolonijų dykai. 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimo raportas 

Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienos rengimo komisi
ja išdavė platų raportą, kad 
paminėjimas buvo labai sėk
mingas. Apmokėjus svečių 
kalbėtojų kelionės lėšas ir 
už salę, likusieji pinigai pa
dėti į banką kol bos reika
las pasiųsti į centrą. 
Pasipiktinimas skleidimu 
neteisingų žinių

Susirinkimas su paBipik- 
linimu padarė pareiškimą 
prieš neteisingas žinias ir 
įsmeniškus šmeižimus vie
tos laisvamanių laikraščio, 
ypatingai No. 8 ir 11, kur 
Karpius su Baniu, purvino 
gerus norus ir vardus S 
labaliausko ir kitų dalyvių, 
aet ir patį A. L. T. skyrių 
ir jo atstovus ir atstoves.

Rimta ir teisinga kritika
yra sveika ir reikalinga, bet
tekis žemos rūšies asmenis- •
kūmai ir melas net gelto 
nam lapui netinka, nes jie 
yra žemiausios rūšies. Lie
tuviškiems fašistams, tur
būt labai skanu jiems ne
kenčiamų žmonių žeminimas 
ir purvais drabstymas.

Medaliuoti ponai kalba, 
kad S. Gabaliauskas “nebu
vo kviestas”, “riebiai apmo
kėtas”, kad jis “tiktai pasi
pinigavo” ir toliau grasina 
Dėde Samu kokiais ten tak
sais; kad komitetas nedrįs
ta viešai paskelbti apyskai
tas iš paminėjimo. Tikri ju- 
došiško skonio prikaišioji
mai ir kaipo tokio yra labai 
toli nuo teisybės. Komitetas 
S. Gabaliauską kvietė, tai 
kaip galima sakyti, kad ne? 
Sako, “riebiai apmokėta’’. IŠ 
kur žinote, kiek už tas ke 
liones apmokėta? Kokiu bū
du jis pasipinigavo, pone
liai? O su Dėde Samu ne
reikia gazdinti. Jisai yra ge
ras Dėdė. Tiktai reikia at
minti, kad jam nepatinka 
kaip fašistai taip ir nera
mūs šmeižtų skleidėjai ir so- 
lidariškumo ardytojai nami
niame fronte. Kas link ko
miteto dipyskiaitos, tai ji 
tilps spaudoje, kuomet rei
kės. O pagalios kam jums 
reikalauti? Jūs gi ten nei 
raudono skatiko nepridėjo- 
te. O gal jūs ir tą žinot, nes 

Į buvo pa'iekta susirinkime, 
j Gal ir ten dar pameluosite?

J

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
22..9 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
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DRAMOS “PILOTO DURTE ” SVARBIAUSI 
VAIDINTOJAI

Verbų sekmadienį Binghamplon, N. Y., lietuvių scenos 
mėgėjų pastangomis, buvo atvaidinta religinio burinio 
istorinė drama “Piloto Duktė”. Vaidinimas visais atžvil
giais pavyko. Apie tai jau buvo rašyta ,f Drauge”. Šioj 
nuotraukoj yra svarbiausi veikale asmenys: Klodija, Pi
loto žmona, — buvo Bronė Rakauskienė; Klodija, jos duk
tė, 8 metų amžiaus, Regina Chamo ir Klodija, jos duktė 
18 metų amžiaus, — Julia Oreškienė.

... . .. «
Viena bei kita dar melagys
tė nieko .nereiškia pridėti 
prie eilės kitų.

Labai gaila, kad tokiame 
svarbiame tautos momente 
reikia netiktai dirbti tautos 
darbą, bet dar ir gintis ttuo 
savų vadinamų tautos dar
buotojų, kurie net apsikai
šę ir medaliais o dirba skal
dymo, ardymo ir šmeižimo 
darbus. Tikrai ynai meškos* 
patarnavimu kaip Lietuvai, 
taip ir Amerikai tokių pat 
rijotų darbeliai.

P. G., korespondentą

Mobilizuoja moteris 
Lietuvoje

(LKFSB) “Svenska Dag- 
bladet” praneša, kad anks
čiau nacių skelbtoji dalinė 
moterų mobilizacija Baltijos 
kraštuose neatnešusi laukia
mų rezultatų, tai vokiečiai 
paskelbę visuotinę moterų 
mobilizaciją. Vokiečiai net

Pavojus veiklesniems 
Lietuvos žmonėms

(UCPMB) Mūsų korespon 
dentas praneša iš Londono 
apie ten gautas žiniai, kad 
besitraukdami vokiečiai Che- 
rsone išftudę visus gydyto
ja ir apie 7,000 gyventojų. 
Lenkai rašo, kad Lwowe na- 
ciai deginę svarbesniuosius 
p&statut, o daugelis žymes
nių žmonių buvo sugauna
mi, priemiesty nužudomi ir 
sudeginami. Prlsib i j o m a, 
kad besitraukdami iš Lietu- 
Vos vokiečiai gali padaryti 
didelių nuostolių kraštui ir 
apnešti baisių nelaimių švie- 
sUemehei, jei okupantai pa
jėgs įvykdyti, ką jie pirmiau 
žadėjo ir ką vykdo Ukraino-

Apie Kanados
lietuvius

(LKFSB > Minotų šeima 
gyvenanti' Montrealyje, ga
vo pranešimą, kad jų vien
turtis sūnus, tarnavęs avia
cijoje, negrįžo į savo bazę 
po oro atakų ant Vokieti
jos. Yra vilčių, kad gal la
kūnas nusileido su parašiu
tu, bet tėvams didelis skaus
mas.

— Toronto lietuviai labai* 
susirūpino į lietuviškąjį vei 
kimą įtraukti daugiau j«u 
nesniųjų.

6,000 Vilniaus 
žydu kapuose

(LKFSB) Lenkų informa
cijų agentūra praneša, kad 
pereitų metų palandžio m. 
5 ir 6 dienomis Vilniaus vai
vadijoje buvo nužudyta 6,000

gi mobilizuoja vaikus 12-14 Gestapo konfiskavo jų

metų. Į nuosavybę.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — B K0MI4IN0

■
PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER Ų. S. GOVERNMENT BUPEBVIMON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

-------- —........-■■■ -....... - OF CHICAGO
4192 Archer Avė. Virginia 1141

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Tele f o mm — PORTSMOUTH 9622
įvest Virginia stoker........>$9 80
STOKER COAL, AukMoe rMtM, C7 1Q
2 syk plautos, rhtmlftiiaJ prirengtos * 
BLACK BAND LUMP.. 1. . F Į Į fle
PETROLEUM COKE ...................JĮJ

Extra Course

M
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J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

TeL Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
RRIGHTON PARK 

Su Income taksais ir kitais rei
kalai*, kreipkitės virSminėtu

J. antrašu.
r,Tį’,'r;;,.v:1:' =
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H. J. J. SIMONAITIS
v GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
V OFIBO VALANDO8 
gils 2 iki 4 ir nuo T iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
203 West Margnette Road

EXTRAI EXTRAI
Permainytas 

vardas ir 
adresas.

lietuvis kas 
Žydukas — 

M. KANTER 
savininkas.

REMKITE
SENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St. 

Phone VARD8 «084

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
TXk tUna *4ra akt* visam gyveni
mui. Saugokit* Jas leisdami iteg- 
za Ailnuotl laa moderniškiausia 
metodą, kurt* regtjlmo mokslas
tan sutelkti.

M METAI patyrimo
pririnkime akinių, kurte pralall- 

•a via* aklu Įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

onOMfemtksTAi 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lt-tos
Telsfoėaet ČANAL M3S, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 1:10 a. m. Iki «:S0 p. M. 

TMlIU. » MKad. tilo a. aa.
• • ua t:40 ». m.

'DR. G. SERNER
Lietuvis akių gydytojas

M kietų patyrimas
T*Li Yards 1821

fi1 Pritaiko Akintu*. 
Kreivas Aki* 

Ištaiso.
ir Akinių Dirbtuvė a 
SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8
K Sekmadienyje pagal sutartį.

WHOLESALE 1 

™ FURNITURE W 

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)
Facto r y Representative

MARGUTIS
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 iki 8 v. v.
GUCIO ofiso adresas:

6755 S. VVestem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

BĮ ■----------- 8 ž 39

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRlKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Aveaue

OnSO VALANDOS:
Kn* 2 Iki 4 ir noo 8 iki 8 vaL vak.

Nedffiamb pagal sutartj , 
Ofllee T*L TAAb <787

TeL

TeL YARda 3246

M C. VEZELIS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį. x

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofhe v*Li 1—1 R 8—BsM P.H. 

TreOadieaMa pagal sutartį

Tei. YARde 5921 
X KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: nuo 1-8; nuo 8:30-8:80 
756 West S5th Stree'

TeL CANai 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—1 popiet ir 7—8 v. v

TreSad. k

REZIDENCIJA.
2241 West 66th Plaee

Tel. REPnblie 7868 z

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspeet 665

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avi 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3p.j 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3148

DR. Y. A. ŠIMKUS

744 West S5th Street
VaL: 11-18; 3-4; k 6:30-8:80 

Pfrmadieniato—2-4 ir 6:30-8:30 
šventadieniais—11-18.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROapect 6030
Jei neatsiliepia, kauk SERley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso TeL .... VIRglnia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vai 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-18 ryto, 2-6, 7-9 P. M. 

BM7 S. Halsted ftt, Chlcagi 
Pirmadieniais, Trečiadieniai*

/ Ir Asitadisniato 
VaL: nuo 8 p.p. Iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tro* lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554
Jei neatsiliepia Saukite— 
Res. TeL: MIDivay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vai 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso TeL LAFsyette 3210 
Rez. TeL LAFsyette 0094

Jeigu NeatsUIeplama— 
ftanktte: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm, Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
-./PenktAd. 8:30 Ud 9:30 vak.

fieėtad. 6 vat iki 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal susitarimą.

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe



Antradienis, bal. 25 d., 1944 MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CfOCAGO, IEEINOTS

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING Lietuvių Vaizbos Buto Buletenis
“DRAUGO”

,x DARBŲ SKYRIUS Į

“DRAUGAS" HELP WAWTED 
AD VERTIRIN G DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoloh •488-6486

SVARBUS PRANEŠIMAS **
——— —-v •" .....

War M*npower Oommlsslon m»- 
atatymal reikalauja kad daucn- 
mas (larblntnkn turi Jsitrrt, Pa- 
UuoMnvImo RaAt* (statement oi 
arallahllity) nuo dabartinės dar
bo Htalirofl — ar nuo War Man- 
power Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrink,t ar Uis galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluo-a- 
vlmo raštas. Jfls sutaupysit sau 
tr darbo Įstaigoms daug laiko.

T.ANGŲ PLOVftJŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mokPRtls. At-iSauklte 
Tlmekeeper’s Ofisan 

CTGEVATER REACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

PAGELBININKŲ
REIKIA

Prie Delivery Troką

TAIPGI PAGELBININKŲ 
Drlbtuvės darbams 

C. BOUSHELLE & SON 
218 E. 71st St

SPRAYERS
PATYRUSIU 

PRIE RAKANDU
Pastovūs darbai, gera mokestis. 

AtsiSaukit

STORKLINE FURNITURE 
COMPANY 

4400 W. 26th St
nžENTTORTATTS — Vvro tarp 55 
Iki B5 metu senumo. nllnnm ar da
liniu, laikui. Nuolatiniai. Gera mo
kestis. — TRIANGLE MAPHTNE 
WORKS, 3650 N. Ashland.

DIRBTUVĖJE PAGELBININKŲ
Dirbti arti savo namų Svarioi ir 
šviesioj dirbtuvėje. Pastovūs dar
bai, grupės apdrauda.

BEARDSLEY ft PIPER CO. 
2541 N. Keelęr *

PAINT GRINDER REIKIA
Abelnai produkcija,. Mažo, augan
čioj dirbtuvėj. Pulk, ateitis. Auto
matiškas pakėlimas. Atostogos. Vir
šlaikis. Apdrauda. ____
Pašaukit Mr. Davis—NEW 5170 

WOOD—DAVIS CO.
6316. Northwest Higliway

Šiaur-Vakarų Dalyje Dirbtuvėje
Reikia Gabių, Pastovių Darbinikų 

DIENOMIS IR NAKTIMIS ŠIFTAI
60 vai. <lar,to , savaitę. I Alkas ir pnsS virš 40 vai.

Ekstra Bonai naktiniais siftais.

* Mašinistų — All around
* Engine Lathe Operatorių
* Turret Lathe Operatorių
* Milling Machine Operatorių
* Radial Drill Operatorių
* Grinders — Intemal ir External
* Tool Grinders
* Machinery Assemblers

Atsišaukite J

SHELDON MACHINE CO.
4258 NORTH KNOX AVĖ.

(Arti Montrose lr Cicero Are.)

REIKIA TUOJAUS
* CUPOLA REP AIR VYRŲ

* SAND CUTTERS '
* FOUNDREJE DARBININKŲ

SU AR BE PATYRIMO

DIENOS IR NAKTIES ŠIFTAI 

GERA ATEITIS
ATSISAUKIT TUOJAUS

VVESTERN FOUNDRY CO.
3634 S. Kedzie Avė.

HELP WANTED — VYRAI

DIRBTUVĖS 

• DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis 
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWE1L MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

RETKTA VYRŲ—prie ahelnų pie
ninėje darbų. Gera mokestis, pas
tovūs darbai. Atsišauk,t:

1010 R. ASHLAND AVĖ.

SVARBI PRAMONĖ
siūlo

NEPAPRASTA PROGA
prie

Nuolatinių Darbų DABAR
ir

PO KARO
Maintenance Vyrų ir Paprastų 

Darbininkų. Visokių.
Puiki Mokestis — Įsteigta Bonų 
ir Pensijos Pienai — Pašaukit 

ar atvykit j:
Personnel Dept.

NATIONAL ALUMINATE 
CORPORATION

6216 W. 66,h Place
Tel. PORtsmonth 7240

Vyrų
PATYRUSIŲ AR NE

65c ir 85c J Vai. 
APMOKAMOS ATOSTOGOS

Patogios darbo sąlygos su įstaiga 
biznyje Chicagoje 75 metus. 

ATSISAUKIT
1807 W. Walnut St. 

CASE & MOODY PIE CORP. 

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

f

HELP WANTF.D — VVIIAI

DŽENITORIO 
FLOOR SARGO 

Pastovūs darbai, laikas ir puaS 
virš 40 vai.

CHICAGO CITY BANK 
& TRUST CO.

815 W. 6Srd »t.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT Į

2924 W. 51s, SL
NUO 9 RYTO na 5 PP.

Central
Steel & Wire Co.

REIKIA DARBININKŲ
Karo darbai. 40 vai. j savaitę. 

Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Atsišaukit.

JOHN BADER LUMBER CO. 

2020 N. CLYBOURN AVĖ.

REIKIA

DIRBTUVES DARBININKŲ

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
Atsišaukit.

REVERE ELECTRIC MFG. CO. 
2949 N. Paulna

Didelei Karo Dirbtuvei 
REIKIA VYRŲ

Heat Treat Darbininkų
ŠLAVĖJŲ 

DŽENITORIŲ 
PAPRAS. DARBININKŲ

60 Vai. Darbo Savaitė
70 Valandų Mokestis 

10% Naktimis Bonai 
PuikioiCDarbo Sąlygos

Visi Darbai Viduje 
Naujos Moderninės Dirbtuvės

FOOTE BROS.
Gear & Machine Corp.
5219 S. WESTERN BLVD.

HELP VVANTED — MOTERYS

MERGINŲ.
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Praillnė rata 60e | valandą su Re 

pakėlimu pabaigoje 2 savaičių.
Se premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šutais. Pirmas šlftas 
7:80 ryto iki 4 pp., vakarinis šiltas 
4 pp. iki 12:80 ryte, naktinis šlftas
12:80 iki 7:80 ryte.

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm fteštad.
6:30 ryto Ik, 4:10 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ* Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CALnmet 2121

R. R. DONNELLEY ft SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

DIRBTUVĖJE ORDERIŲ PILDT- 
TOJŲ — lengviem* darbams. Nuo
latiniai. BECKLEY-CARDY CO., 
1632 Indiana Avė., VICtory 6600.

BTNDERT MERGINŲ — patyrusių. 
Pilnam ar daliniui laikui, aukščiau
sia — mokestis. MeNETIJ. BOOK 
BINDERY. 633 Plymouth Ct.

NAKTIMIS VALYTOJŲ — valan
doms nuo vidurnakčio Iki 6 ryto. 
Atsišaukit prie užpakaliniu durų. 
ILLINOIS ATHLETIC CLUB, 112 
8. Michigan.

RANKOMIS SIUVĖJŲ 
Gera mokestis. Atsišaukit t 
CHICAGO FTTR CLEANERS

1241 W. 47th 8U

HELP WANTKD — MOTERYS

REIKIA
MOTERŲ 

, PRIE
VALYMO

VALYTI GRINDAS 
6 naktis į savaitę. Valandos 
nuo 6 vak iki 12:30 — viso 
6»/2 vai. kas naktį. Rata 
$4.22 už naktį.

ATSIŠAUKIT

B. & O. Depot
HARRISON IR WELLS STS.

KLAUSKIT J. C. PETERSON 
CHIEF JANITOR

Valymui Moterų 

Dirbtuvėje
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI

$25.00 — $28.00 
UŽ SAVAITĘ

F. H. NOBLE & CO. 
559 W. 59th St.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

2 SIFTAI
8:30 RYTO IKI 4:30 PP.

5 VAK. IKI 10 VAK.
Aukščiausia rata, geros valandos. 

Pastovūs darbai. Atsišaukit tuojau.
PROTECTION PRODUCTS CO. 

615 N. Aberdeen

MERGINŲ IR MOTERŲ

CAN D Y B ALL 
VYNIOTOJŲ

SU AR BE PATYRIMOi ■
Gera Mokestis

DARBAS IŠTISUS METUS 
LAIKAS IR PUS® VIS 40 VAL.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims 11d 50 
metų senumo. Valandos: uuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai 
Amžius 20 Iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar uaktlnėmls 
valandomis

Atsišaukft

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Empioyment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON 8T. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:80 ryto Bd 5 pp.

PARDAVIMUI

RAKANDAI PARSIDUODA
Parsiduoda per privatiiką asmenį 
sekanti rakandai: Vienas didelis 
uždengtas kabinetas; vienas ma
žas Couch; vienas oda apdarytas 
amo krėslas: vienas rankomis iš
dirbtas krėslas; du maži staleliai 
Visi puikūs rakandai. Pašaukit 
telefonu iki 11 vai. ryto—

BUCKINGHAM 5122

PARSIDUODA — I-Jį) fletų mflrlnls 
namas West Ridėję—W. 23rd Place. 
ftauklte—Virginia 1141—Mr, Moger.

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J. 
Kurze.

Išrinko delegatus 
konferencijai

Lithuanian Chamber of 
Commerce pereitos savaites 
direktorių ir narių susirin
kimo valanda buvo darbais 
perpildyta ligi “sprogimo’ ’. 
Sumanymas, įnešimas, parė
mimas, diskusijos, balsavi
mas ir vėl sumanymas, Ir 
vėl įnešimas, ir vėl darbas, 
naujas darbas, kalbos, pa
klausimai... Galop, prez. Al. 
Kumskio “uždarau susirin
kimą.’’ Visi lengviau atsi
kvėpėm...

Nagi, pažiūrėkime: Skai
tyta direktorių ir narių bu
vusių dviejų susirinkimų už
rašai. Skaityta Commission- 
er of Police, James P. All- 
man, laiškas, Lt. W. A. Bals- 
wick leidimas čia paskaitą 
laikyti. Išklausytai S. Balze- 
ko raportas iš jubiliejinio 
bankieto ir priimta virš šim
tinės dolerių pelno. “Daviau 
svečiams valgio ir pasilinks
minimo su kaupu, bet dar ir 
mums atliko”, pareiškė jis 
čekį įteikdamas. Gausiais 
aplodismentais jam padėko
ta.

Šie nariai užsimokėjo už 
1944 metus po $10.00: A. D. 
Kaulakis (spaustuvininkas),
S. Lovick (florist, S. Dan- 
bar (tobacco dealer), Jos. M. 
Mozeris (Keistuto bendrovės 
sekr.), adv. A. A. Olis ir Me
tropolitan State Banko pre
zidentas, John Brenza.

Priimti šie nauji narini 
(užsimokėję po $10.001: 

Stanley Mankus, John P. Be- 
nekaitis, Charles Krisčūmas, 
Anton Paulus, Steven J. Ur
ba, John Paulius, Frank E. 
Woidat ir George A. Šukys. 
Fine vyrai!

Priimta škicas ir nutarta 
Buto narių atžymėjimui at
spausdinti emblema-ženklas.

Užgirta Herald-American 
dienraščio organizuojama “1

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale I
★ For RentI
★ For HelpI
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
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* atsiprašom- už klaidą.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.*

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Am American Day” su kom
plimentu vienam laikraščio 
redaktoriui, tautiečiui Sta
siui Piežai.

Pareikšta protestas dien
raščiui The Sun už pasikar
tojantį lietuvių įjžeidimą, kad 
būk Amerikos lietuviai lau
kia Juozo Stalino globos 
Lietuvai. Tokia mizerna did- 
lapio lietuvių troškimų ir 
pastangų interpretacija yra 
didžiausias absurdas ir, aiš 
ku, amerikonų gražios apie 
lietuvius opinijos keitimas 
Ėmė daug laiko ir darbų tą 
poziciją lietuviams įsigyti, 
ją reikia branginti ir už ją 
kovoti! Lietuviai nori su ru
sais draugauti, bet ne jiems 
vergauti! See!!

Išrinkta gegužės mėn. 21 
d. konferencijai keturi dele
gatai ir aukota $15.00.

Nutarta pasiųsti “Naujie
noms” jubiliejaus proga pa
sveikinimas.

Trumpam laikui susirin- 
kiman atvyko adv. Anthony 
A. Olis, laimėjęs respubliko
nų partijos nominaciją į Mu 
nicipal Court teisėjo vietai. 
Sakoma, kad adv. Olis bus 
vienatinis lietuvis kandida
tas rinkimams lapkričio mė
nesy. Well, sale pirmojo lie
tuvio teisėjo, John T. Zūrio, 
gali atsistoti ir antras lietu
vis teisėjas.

Jos. P. Varkala pateikė 
finansų raportą. “Turime pi
nigų; tik šiame susirinkime 
įplaukė virš pustrečio šim
to”, jis pareiškė.

Baigiant susirinkimą prez. 
Al. G. Kumskis perstatė Bu
to narį, Lt. William A. Bals- 
wick, kuris kalbėjo temoj 
“Police proteetion and de- 
linąuency problems”. “Vy
ras ir iš liemens ir iš stuo
mens”. Jis vartojo gražią 
anglų kalbą naudodamas sa
vo profesijai tinkamus tech
niškus žodžius; savo temato 
dėstyme jis buvo aiškus ir 
ramus. “Police Court yra į- 
staiga, kurioje žmonės pir
miausia pasiskundžia”, pra
dėdamas savo kalba jis pa
reiškė. “Savo pasiskundi
muose jie privalėtų daugiau 
atjausti kitus, ypač kuomet 
įsikarščiuoja ir išjpasakoja 
apie savo gimines ar arti
muosius tokius dalykus, ku
rių vėliau net patys gėdisi”, 
tęsė leitenantas. “Policijan- 
tas nėra reformatorius; jis 
yra Peace (itaikos) Officer 
ir teismo ir teisėtumo asis
tentas”, aiškino savo parei
gas jis. Kad apsisaugoti nuo 
vagilių kalbėtojas patarė 
nakties metu visuomet lai
kyti šviesą, ypač maudynės 
kambary. Išeinant iš namų 
gerai padarytų langinyčias 
pakeldami, kad būtų galima 
iš lauko pramatyti. Lietu
viai ir bendrai ateiviai yra 
labai dažnai visokių “rake- 
terių” išnaudojami, yra 
lengvatikiai. Kalbant apie 
kriminalių nusikaltimų in- 
vestigaciją Balswick primi
nė, kad dabar nėra varto
jama žiaurumo, bet kiti, 
moksliški būdai, kaip tai, 
pirštų antspaudas, kraujo 
lašai, liekanos ir t.t.

Jaunuolių (nepilnamečių) 
prasižengimuose dažnai yra

Vargdienių Seserų 
Gildos parengimai 
ir seimas

Praeitą sekmadienį Varg
dienių Seserų Gildos narių 
rengiamos pramogos abiejo
se kolonijose puikiai pavy
ko.

Visų pirma nuvykus į Die
vo Apvaizdos parap. koloni
ją, kur biznierių Ivanauskų 
namuose 726 W. 18th St., 
buvo suruošta bunco party, 
prisirinko vietinių ir svečių 
pilni kambariai ir gražiai 
žaidė kauliukais. Namų šei
mininkai ir rengėjos vaišino 
svečius skaniais užkandžiais 
ir gėrimais. Iš to visko ma
tėsi, kad pramoga atneš gra
žaus pelno Nekalto Prasidė
jimo Šv. P. Marijos Seserų 
vienuolijai. Teko sužinoti, 
iš Pr. Ivanauskienės, kad 
į Vargdienių Seserų Gildą 
įsirašė ir amžinų narių.

Nuoširdi padėkai biznie
riams Ivanauskams už su
teiktą pramogai pastogę, 
rengėjoms, darbininkėms ir 
visoms ir visiems, kurie tik 
atsilankė ir parėmė kilnų 
darbą.

Nuvykus į kitą parengi
mą J. ir A. Pūkelių namuo
se, Marąuette Parke, taipgi 
radau pilnus namus svečių, 
kaip vietinių taip ir iš kitų 
kolonijų. Vieni vaišinosi ir 
užkandžiavo, kiti šoko prie 
linksmos ir smagios muzi
kos, — vienu žodžiu visi 
kaip vienos šeimos nariai, 
gražiausioj nuotaikoj dali
nosi įvairiais nuotikiaifl.

Buvo ir programa, kuriai 
vadovavo žymi ir nenuilstan
ti veikėja biznierka Anasta
zija Kilienė, kuri perstati
nėjo kalbėtojus, kurie sudė
jo gražių linkėjimų Vargdie
nių Seserų Gildai ir Nekal
to Prasidėjimo Šv. P. Mari
jos Seserų vienuolijai.

Nuoširdus ačiū Jurgiui ir 
Aleksandrai Pūkeliams už 
pastogę, rengėjoms, darbi- 
ninkams-ėms, visoms ir vi
siems taip gausiai susirin
kusiems ir parėmusiems ren
gėjų darbą ir seseris-vienuo- 
les.

Ta pačia proga kviečiu 
lietuvių katalikų visuomenę, 
draugijų, organizacijų sky
rių ir kuopų atstovus ir šiaip 
geruosius seserų prietelius 
balandžio 30-tą dieną kuo 
gausingiausiai dai y v a u t i 
pamaldose Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje 10 vai. 
ryto. Po pamaldų bus pietūs 
atstovams parapijos salėje, 
o po pietų 2 vai. prasidės 
Vargdienių Seserų Gildos 2- 
tras seimas. K.

kalti vyresni asmens, neri 
tai net pats tėvai. “Mon 
spirit is often broken b 
some elderly person”, teig 
kalbėtojas. Tvarkingas i 
disciplinuotas gyve n i m a 
silpnus jaunikaičius sustif 
rina. Yra tokių berniuki 
kurie namuose bijodavę ele 
trikinį skustuvą vartoti, 
dabar karo orlaivius vairuc 
ja.

Tai buvo turininga, infoi 
muojanti paskaita. Daugis 
tokių išmokslintų vyrų mū 
sų tvarkai ir saugumui!

Sek
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Didelė ofensyvą Pacifike
NAUJA INVAZIJA

Karas Pacifiko fronte eina smarkiai ir sėkmingai. 
Prieš pora dienų pradėta nauja ofensyvą Hollandijoj, 
Naujoj Gvinėjoj. Japonų puolimas atliktas vienu kiartu 
iš kelių punktų, užimant gana didelį salos plotą ir iš
statant į pavojų labai didelį skaičių Japonijos karei
vių. Karo žinovai sako, kad tai bus didžiausia Ameri
kos kariuomenės ofensyvą šiaurvakarų Pacifiko fron
to. Panašiai pareiškė ir gen. MacArthur, kuris yra vy
riausiu karo vadu Pacifike.

Vėliausiai užimtosios pozicijos, kurias japonai buvo 
pagrobę prieš du metu, yra 1,375 madlės nuo Filipinų 
fialų. Hollandia uostas yra 935 mailės iki Palau.

* t. "

JAPONŲ JĖGOS PAVOJUJE

Keikia neužmiršti, kad tose vietose, kuriose dabar 
eina amerikiečių invazini, japonai buvo sutraukę daug 
j?.gų Australijai (pulti. Apskaičiuojama, kad Solomons, 
Eismarck archipelage Naujoj Gvinėjoj buvę 140,000 
jr.ponų karių. Naujoj Gvinėjoj esą 60,000 japonų, New 
Eritain — 50,000, New Ireland — 10,000, Bougiainvil'.e 
— 22,000. Visos tos japonų jėgos patenka į amerikie
čių ofensyvos spąstus.

Vienu žodžiu, ši paskutinioji amerikiečių ofensyvą 
Pacifike turi labai daug reikšmės.
ADMIROLO ŽODIS

Ne be reikalo, todėl, admirolas Ernest J. King, U. S. 
laivyno vyriausias vadas pasakė, kad Amerikos ir jung
tinių tautų pergalės valanda artėja. Anot jo, mūsų lai
vynas, kuris šiandien yra didžiausias pasaulyje, eina 
netrukdomai pirmyn Centraliniame* Pacifike ir kontro
liuoja jūrų kelius Atlantike, “kur mes esame aiškiau
si yj ofensyvoj.”

Ašies padėtis, pasak admirolo King, kasdien darosi 
d;spentiškesaė. Ji blogėja Europoj, blogėja ir Paci
fiko fronte. Amerikiečiai ir sąjungininkai žygiuoja pir
myn su dideliu pasitikėjimu ir visiško pergalės laimėji
mo užtikrinimu.

★

0WI apie Lietuva
OWI (Office of War Information) balandžio 20 d. 

išleido biuletenį, kuriame paduoda žinias iš Baltijos 
valstybių gyvenimo.

Šis valdžios karo informačijų centras žinias gavę3 
apie Lietuvos padėtį šių metų vasario mėnesyje.

Biuletenyje pranešama, kad vokiečių darbo ministe
rijos agentai Kaune eina per namus (“are conducting 
a house-to hcase hunt”) ir gaudo jaunus vyrus karo 
reikalams. Nacių okupacinės jėgos imasi drastiškų žy
gių, kad priversti lietuvius .(18 ir 19 metų amžiaus) 
sunkiems Vokietijos darbams dirbti.

Tuos, kuriuos naciai sučiumpa, suvaro į Kauno ka
lėjimą, ar į koncentracijos stovyklas. Tuos, kurie atsi
sako savanoriai įsirašyti, arba kurie netinka militari- 
nri tarnybai, išsiunčia į Vokietijos amunicijos dirb
tuves.

Pranešime primenama, kad Vokietijos piliečiai esą 
yra iškeliami iš sąjungininkų bombarduojamų rajonų 
ir kitų pavojingų! gyvybei vietų, kuomet lietuviai yra 
priversti ten pasilikti, vergauti ir būti bombardavimo 
pavojuose.

Vokiečiai gaud^ stipriausius žmones Lietuvoje ir ve-

žą juos Vokietijos gilumon, nes turi tikslą susilpninti 
lietuvių tautą.

Viršminėtas OWI biuletenis sumini lietuvių vadų pa
raginimus priešintis tiems vokiečių planams.

Tos visos žinios, matyti, yra imtos iš slaptai .veikian
čio Vyriausiojo Lietuvių Komiteto atsišaukimų, kurių 
keletą mūsų dienraštis jau yra paskelbęs.

Tomis žiniomis OWI biuletenis patvirtina tą faktą, 
kad Lietuvos gyventojai labai griežtai ir gana gerai 
organizuotai priešinasi vokiečių okupacijai ir veda stip
rią kovą dėl atsteigimo Laisvos ir nepriklausomos val
stybės. Z

★
Geros žygis

Pažymėtina, kad 34 valstybės, priklausančios prie 
jungtinių tautų, jau susitarė viename svarbiame poka
rinio gyvenimo reikale. Jos susitarė sudaryti auksu pa
grįstą astuonių bilijonų dolerių stabilizacijos fondą, kui
no pagalba būsianti ugdoma finansinė santvarka ir ge
rovė.

Šis pradėtasis žygis yra labai svarbus. Toks fondas 
daug padės, kad išlaikyti įvairių kraštų valiutos pas
tovumą ir išugdyti normalų tarptautinės prekybos plė
timosi.

Fondą kontroliuos didžiosios valstybės, kurios ir di
džiuosius kapitalus sudės.

Gera mintis
Prieš kiek laiko buvo atėję pranešimai iš Washing- 

ton, kad viceprezidentas Henry Wallace greitu laiku 
vyks į Kiniją.

Iki šiol į Kiniją iš Amerikos vykdavo ne aukščiau
sio rango valdžios asmenys tartis su Kinijos valdžia 
žinoma, viceprezidento nuvykimas iš Amerikos į Ki
niją tartis su Kinijos valdžios pareigūnais, padarys 
geresnį įspūdį į Kinijos visuomenę.

*
Visų pastangos

Dėkite visas pastangas, kad Jungtinės Amerikos Val
stybės laimėtų pergalę, ir Lietuva vėl atgautų laisvę 
ir nepriklausomybe. Lietuva turi būti laisva ir nepri

klausoma valstybė, nes ji tam yra subrendusi ir ener
gingai kovojo ir dabar kovoja už laisvę ir nepriklau
somybę. Lietuviai nenori nei Maskvos, nei Berlyno
“globos”, tai aišku kaip diena.

i

Tiems, kurie norėtu
ousidarbuoti
Lietuvoje

(LKFSB) Katalikų Uni
versitetas Vašingtone, D. C. 
turi 40 savaičių mokslo kur
są socialiems veikėjams pa
ruošti, kurie po karo norė
tų vykti Europon toje sri
tyje darbuotis. Jeigu atsi
rastų iš lietuvių, norinčių 
toje srityje savo mokslą pa
gilinti ir po karo. keleriems 
metams Lietuvon vykti, te- 
atsišaukiia. Kunigų Vienybė 
bandys išrūpinti stipendijas, 
kelionės išlaidas Lietuvon ir 
algą Lietuvoje ketveriems 
metams.

Naujas lietuvės
solistės pasirodymas* »

(LKFSB) Garsi lietuvaitė 
Anna Kaskas, Metropolitan 
operos artistė, gegužės 21 
d. dainuos Bostone Darbi
ninko Radio programos Jor- 
dan Hali ruošiamame kon
certe. Čia taipgi dalyvaus ir 
estų tautybės smuikininkas, 
N. Anglijos Pabaltijo-Ame- 
rikiečių draugijos pirminin
kas, Bostono Simfonijos or
kestro- narys Ludwig Juht. 
Koncerto komiteto garbės 
pirmininku sutiko būti Bos
tono miesto majoras M. J. 
Tobin.

Į Vilnių grįžo 
16 kunigų

(LKFSB) Lenkų informa
cijų biuletenis “Poland 
Fights” praneša, kad iš pri
verstinų darbų stovyklų grį
žo į Vilnių 16 kunigų. Tai 
vis pasenę ar ligų pervar
ginti žmonės.

KARO VADAI KONFERUOJA

Iš kairės į dešinę: Maj. Gen. Levvis H. Brereton, ko
mendantas 9-sios Oro Eskadrilės; Lt. Gen. Carl Spaaz, 
viršininkas U. S. strateginės Oro Eskadrilės; Gen. Dvvight 
Eisenhower, komendantas visų sąjungininkų karo jėgų 
Europos fronte, kur nors Anglijoj turėję konferenciją, 
kuri, sakoma, buvo ryšium su artėjančia invazija. (Acme- 
Draugas telephoto)

PAS

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
— >»

MUTUAL FEDERAL
Savings and loan Assn. of Chicago
2802 W. CERMAK RD......................... Tel. CANaI 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

DABAR

Dėmesio vertas reikalas
Sąryšy su sekr. Hull pasakyta kalba per Velykas 

“Amerika’’, tarp kitko, pastebi:
“Hull daug ką išryškino, bet ir daug vietos abejo

nėms paliko. Jo kalba neuždarė durų tokiam New 
Yorko “Herald Tribūne” dienraščiui, kuris balandžio 
12 d. redakciniame straipsnyje visu ramumu vėl ati
duoda Baltijos valstybes Rusijai.

“Herald Tribūne’’ aiškina, kad Atlanto Carterį Ru
sijos atžvilgiu reikia taikinti taip, kaip Rusija nori. 
Jei “Ęerald Tribūne” nuomonės respublikonai pa
tektų valdžion, tai Atlanto Carteris tikrai liktų ne
vertas nė to popieros lakšto, kuriame jį Roosevelt 
ir Churchill pasirašė.

Demokratų ir respublikonų partijose veikią lietu
viai amerikiečiai turėtų žiūrėti ir budėti, kad šių me
tų prezidento rinkimų platformose nebūtų nuolaidos 
didiesiems Atlanto Carterio principams.” »
★

Vertingas biuletenis
Gauta kovo mėnesio Lietuves Pasiuntinybės biulete

nio .("Current nevvs on Lithuanian Situation”) laida 
yra turininga ir įdomi. Biuletenis turi šiuos straips
nius: 1. Nacių naudojamas teroras stengiantis mobili
zuoti lietuvius; 2. Lietuvos žmonių viltys jr baimės; ,3. 
Vilnius — Lietuvos širdis; 4. Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas Amerikoje ir kitur; 5. žinios iš vokie
čių okupuotos Lietuvos. Be to, įdėta visa eilė atsiliepi
mų apie užsimojimus prieš Baltijos valstybių nepriklau
somybę

★ * . \
Įdomi knyga

Yra išėjusi nauja knyga: Austrian Aid to American 
Catholics, 1830 — 1860. (Austrijos pagalba Amerikos 
katalikams). Knygą parašė kun. Benjamin J. Blied, Ph. 
D. Šioje knygoje parodoma kiek Austrija pagelbėjo Ka
talikų Bažnyčiai Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

★
Balandžio 23 d. “Naujienos” minėjo savo įsiateigi- 

mo trijų dešimtų metų sukaktį. Ta proga suorganiza
vo koncertu ir išleido keturių dalitĮ sukaktuvinę laidą.

NACIAI BELAISVIAI 
NORĖJO 'SVESTI’

FORT LEVVIS, Wash., 
bai. 23. — Autoritetai pra
nešė, kad vokiečiai belais
viai karo belaisvių stovyk
loje ketvirtadieny demons
travo paminėjimui Adolfo 
Hitlerio 55 metų gimimo 
sukakties.

Belaisviai, kurie gamina 
sau maistą, buvo iškepę tor
tus (birthday oakes), ir 
paskelbę “šventę”, atsisakė 
dirbti. “Iškilmės” baigėsi, 
kuomet autoritetai konfis
kavo nacių vėliavą, kurią 
vokiečiai buvo stovykloje 
iškėlę.

Pagal Ženevos sutartį, 
vokiečiai buvo nubausti tą 
dieną gaudami tik vandens 
ir duonos.

— žiūrėk, brangioji, kaip 
mūs kaimynė neprižiūri sa
vo Victory darželio. Vijok
liai pradėjo pro langą į kam
barį lysti.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mfisų jardų Ir apžiūrėkite ata
ką ir aakStą rūgį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOM — 
dSl garažų, porčių„ viškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kasliųk perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS i 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LJTWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų 
- --------------------------------->

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mū8i£ pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — Su . 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matraaas

padarytas 

kaip naujas. *

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mča

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

,3X10 VVEST BOBŠE VELT BOAD '
— ■ i. ■ 4

Remkite k platinkite "Draugę", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Spaudos koncertas 
Bridgeporte

Federacijos 26 skyrius 
ruošia šaunų dainos ir mu
zikos meno koncertą Moti
nos Dienai gegužės 14 d. Šv. 
Jurgio parapijos salėj, va
dovaujant prof. A. Pociui.

Programa bus įvairi ir 
labai įdomi: chorai, solistai, 
instrumentų muzika; trijų 
giliai išsimokslinusių jaunų 
kunigų trumpos kalbos ak
tualiais šių dienų klausi
mais; baras, šilti, šalti už
kandžiai, vietos šeimininkių 
meistriškai pagaminti ir šo
kiai.

Motinėlių pagerbimui, pa
linksminimui . bei suramini
mui chorai sudainuos pa
rinktas daineles, kun. J. 
Prunskis pasakys momentui 
pritaikintą kalbą ir daugiau 
malonumų mūsų mamytės 
gaus patirti spaudos kon
certe.

Nuolankiai visus prašome 
gegužės 14 d. rezervuoti 
spaudos koncertui, neruošti 
kitų pramogų ir išvažiavi
mų, daug neprisivalgyti na- 
mie ir su visais savo sve 
čiais, draugais bei pažįsta
mais atvykti į Šv. Jurgio 
parapijos salę.

Nuo 6 vai. vakaro salė 
svečiams bus atdara, persi
duos tikietai, skambės švel
ni muzika, alus putos ir ma
lonios šeimininkės jums pa
tarnaus.

Koncertas prasidės 7 v. v. 
Tikietų kaina 50c su tak
sais. Pelnas skiriamas vei
kalams apie Lietuvą išleis
ti anglų ir lietuvių kalbo
mis S. J-tė

OPA atstovas klūbo 
susirinkime

Marųuette Park. — Mar
ąuette Parko Namų Savi
ninkų klūbo susirinkimas į- 
vyko kovo 22 d. Susirinki
mas buvo svarbus^tuo, kad 
buvo atsilankęs iš OPA at
stovas; jis buvo kviestas 
draugijos valdybos.

Susirinkimai
Lietuvių Demokratų Lyga 

Cook County kviečia visų 
Chicago ir apylinkės demo
kratų klubų dslegitus daly-! 
vauti mėnesiniam Demokra
tų Lygos susirinkime tre- I 
čiadienyj, balandžio 26 d., 8 
vai. vakare, Darius-Girėnas 
salėje, 4416 So. VVestern Av. 
Yra daug svarbių reikalų 
svarstymui. Todėl kiekvieno 
delegato dialyvavimas yra 
būtinai reikalingas.

Al. G. Kumskls, prezs. 
V. M. Stulpinas, sekr.

Fed. Marąuette Park skyr. 
Spaudos Sekcijos ekstra ne
paprasta* mitingas bus penk 
tadienįi, bal. 28 d. 8:30 v. v. 
po novenos pamaldų para p. 
salėj. Kviečiame visus da
rius ir prijaučiančius atsi
lankyti, išklausyti svečio 
prelegento trumpos kalbos 
aktualiu klausimu

Valdyba

NULIŪDIMO VALANDOJE

Pirmininkui atidarius su
sirinkimą, po valdybos ra
portų, perstatytas OPA at
stovas, kuris pasakė trum-
pą kalbą, nurodydamas tai- cioero _ Federacijos 12 
ayklee, ka. hečta namų sa- sk 8varbu8 8u5irlnlti
vininką ir nuomininką. Po|m8g bu9 3Q d. balandžio m6. 
to buvo duota jam įvairūs
klausimai, į kuriuos jis atsa
kinėjo. Todėl susirinkimas 
buvo įdomus visiems atsi
lankiusiems naudingas. Tik 
nemalonu priminti, kad na
riai buvo kviesti atvirutė
mis!, įo visgi neskaitlingai 
atsilankė.

Sekančiam susirinkime pa 
kviestas atstovas iš pokari
nės atstatymo komisijos. Ji
sai aiškins daug svarbių da
lykų, tad visi nariai malo
nėkit atsilankyti; taipgi ir 
tie, kurie dar nesat nariais: 
galėsit įstoti tą patįi vaka
rą. Metinė mokestis tik $1.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks balandžio 27 d., 7:30 
v. v., parapijos svetainėj.

A. Grygel, koresp.

nesį Šv. Antano parapi j o* 
mokyklos kambary 1:30 vai. 
Visų draugijų atstovai bū
tinai turit atsilankyti, nes 
yra daug reikalų svarsty
mui, ypatingai kas link Chi
cago lietuvių konferencijos, 
kuri bus 21 d. gegažės. 
Mums turi rūpėti, kad toji 
konferencija pavyktų. Joj 
bus svarstoma apie Lietuvą, 
kad po karo jii vėl būtų lais
va. A. Valančius

Bridgeport. — šį vakarą, 
8 vai., parapijos salėj įvyks 
labai svarbus Lietuvai Gel
bėti Fondo 1-mo skyriaus 
susirinkimas. Visi nariai ir 
veikėjai kviečiami atsilanky
ti, nes yra daug tvarbių rei-' 
kalų svarstymui. Valdyba

Dariaus-Girėno Kareivių 
Motinų klūbo mėnesinis su
sirinkimas įvyks balandžio 
28, 7:30 vai. vakare, Dariaus 
Girėno svetainėje. Visos na
rės kviečiamos susirinkti. Po 
susirinkimo dr. S. Biežis 
duoti paskaitą apie sveikatą.

Valdyba

OLGA* PR0NCKET1S
(po tėvais Gabalai tė)

Gyv.: 3334 So. Varneli Avė.

MirS Bal. 32d., 1944m., i-tą 
vai. ryte, sulaukus 31 m. tnuž.

Glinus Lietuvoje. Kilo iš 
Mažeikiu apskr., Leckavos pur., 
Kušleinių kaimo. AmeriKoje 
išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyr* Povilą; 3 dukteria Jean, 
Joyce ir Petronfilę; 2 sūnus 
Jeronimą ir Juozapu; tftvelj 
Juozapą GabalĮ Ir pamotę Amt- 
liją; pusseserę Jean Doweiko 
Ir Jos vyrą Stanley; tetą Ro
zaliją Frankus Ir Jos vyrą Jur
gi: dėdę Joną Januah ir jo 
moterį Moniką Ir ją visų Sei
mas; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas puSarvotas John F. 
Eudelklo koplyčioje. 4330 So. 
California Av®. Laidotuvės 1- 
vyks trečiad., Balandžio 26d., 
1944m. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta j Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta i Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys 
Nūnai, Tėvelis, Pamotė. Pusse
serė, švogerts, Teta, Dėdė Ir 
visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: John 
F. Eudelkis, telefonas LAFa
yette 0727.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:
. 1410 South 50th Avenue, Cicero

Telefonas CICERO 2109
6812 So. Western Avė., Chicago

Telefonas GROvehill 0X42
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinilii  

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Įdomus vakaras
North Side. — Gegužės 7 

dien^ bus nepaprasta čia 
diena, nes parapijos salėje 
Suvalkiečių mišrusis choras 
atvaidins įdomią ir juokin
gą komediją “Juozo kelnė-

Iš Federacijos
19 skyr. veiklos

Brighton Park. — Praė
jusiam susirinkime nutarta, 
įsisteigti spaudos sekcijos 
skyrių, kuris, kaip žinom, 
jau gyvuoja prie kelių Fede
racijos skyrių.

Taigi, sekančiam Federa
cijos susirinkime, kuris į-

vyks 25 d. balandžio, para
pijos mokyklos kamb., 7:30 
v. vakaro, kvįečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti 
draugijų išrinkti atstovai, 
valdybų nariai ir pritarian
tieji tam darbui. Turėsim 
viešnią kalbėtoją, kuri su 
tuo darbu daugiau susipa
žinus, ir ji mums nurodys, 
kaip tą kilnų ir gražų tau
tos darbą reikia dirbti.

Koresp.

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

»»

$10 KLINIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS Ut
$3 VARTOJAMAS NAUJAS P LA STIC MA- 

TBHIOI.A8 NATŪRALUS GUM 
■PALVOS DANTŲ P LAITO MM.

VINCENTAS LUTKUS
Gyveno 634 West 35th St. tel. Yards 3129

Aprūpintas Paskutiniais Sakramentais mirė bal. 23 d., 1944 
m., 8:25 vai. vak., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Latvijoje. Kilo iš Belikių kaimo, Bakitų namuose.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Petronėlę (po tėvais 

Tupikaitė), 2 dukteris Darlene Cooke, žentą Alexander ir 
Dolores, pusbrolį Joną Piktužį, jo moterį Josephine ir ių 
šeimą, 5 pusseseres julią Girdvainis, Barborą Kaminskis 
(Cambridge, Mass.), Veroniką Stumbris (Springfield, III.), 
lįda Walters (Chicagoje) ir šaltienę iš Wisconsln ir jų šei
mas, švogerką ir švogerj Barborą ir Petrą Paliulius, švogerj 
ir švogerką Antaną ir Liudvisę Tupikaičius, švogerj ir, švo
gerką Pranciškų ir Peaches Tupikaičius (California), ir daug 
kitų giminių, draugų ū* pažįstamų. Velonis priklausė prie 
Chicagos Lietuvių dr-jos ir prie Liet. Piliečių dr. West Sidėje.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, bal. 27 d., 1944 m.
Tjuoštrdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Žentas, Pusbrolis, Pusseserės, švoge* 

riai, švogerkos ir Giminės.
Laidotuvių Direktorius Mažeika ir Evanauskas, Telefonai: 

Yards 1138-1139.

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virs 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! Iliuuilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll
PKRSflNtT.ĮZEn MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COOT! 

PtRTKTI TAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODCOTION8 
DI8TRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITU

U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREtPKITas PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamher of Commaroe

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCUA:
4535 W. Washtegtoa Blvd. 9919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fteitad. ir Sekm. 9-6 vaL

se
Suvalkiečių choras, kurį 

girdime per radio, linksmino 
tūkstančius klausytojų. Čia 
mes turėsime progos pama
tyti jį ir arčiau su juo su
sipažinti.

Vakarą rengia Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
Draugijos 3 skyrius. Po pro
gramos bus šokiai. Pradžia 
6 vai. vakare. V. Tūbelienė

FIZIŠKAS IR VLCORO8COPIC
X—BAY—

KRAUJO IR L'RINALO
TIRIA'ĖJIMAS— Viskas už
Paprastai apkainavtmaa tokio l.tlrln.- 
Jlmo yra 110, Ir mes Rvarantuojame 
Janis patenkinimą arba Jūs mums nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI '

RUONIŠKOS LIGOS 
PASRK4I.NGAI GYDOMOS 

VARICO8E GYSLOS, kojų ronos. Ir 
panaMal kojų lltlnlmal. Rneumatlsma. 
SKII.VIO SKAUSMAI. nevlriktnlmas, 
degančios pilvinės žaizdos ar uikleta-
Jlmas.
KRAUJO LIGOS, silpno, nuvargusio, 
anemla Ir kraujo užnuorlljlinus Ii prlo- 
iasttes kronlikų ligų. Aukito kraujo 
spaudimas. '
ODOS LIGOS, niežėjimas, degančios 
egzema, psorlaais ar spuogų. 
URINAI.1NIAI SKAUSMAI. prostatl- 

-tls, skaudžios Ir nesmagumo KRONUI- 
KOS LIGOS. Ar atsikelti reikia nak
timis?

MVOIATIKftS PASKKMfcS 
Tuojau palengvinimas1 laiko nrspraradtmas 
tema kaina. I-engvi

NAUJOSsužibs Velvatone DANTŲ
PLAITOS

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENA

Neatsiduoda. Be skonio. Natūrali! spal
vos. Nebluaka. Visoj žaly tln.mos dantų 
pleltoe. Permatomos ory et ai elear pleltoa.

Plnnksnoe eonkmfeo, —nKarls, Paten- 
klnlmao garantuota.. Materialas labai pa- 

| (amtbH. Vleoioo dleaee taisymų
larlaaa. Apskalčtavlmae raitai.

Darome p'eitaa (spaustas tr 
Rautas tik Ii latsnluotp dentlsttj

HEJNA BROS.
DENT AL PLATE CO.

1734 3. Ashlaml SM Fl. Mon. »3St

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Qeriau«lae patarnavimas — Moteris pateraauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Skolinam PinigusV
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVA8

KREIPKITfiS PRIE M03Ų

“AUPYKITEf dėl
1944

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius Ir Iždininkas
DAB ARTINS 
MVIDENTŲ

TA......... 4%
1751 W. 47th Street

lengvomis Sąlygomis 
MES KALBAME LENKIŠKAI 

CHICAGO MEinCAL INSTITI TR 
SOtTM STATU STKKRT 

Kampas Adams Seitam Aukite
VAL.I • ryto Iki S rak. Sekmad. 1»-1.

Atdara ioe • iki A SeMaA. ma • IU A
KAI.PAMR IJKTLVmKAI

31)45 W 2(tth Rt. 2nd Fl. Lnw. 2ROS 
SO N. Dearbom Rm. 84M, 8ia 0043 

Vldurmleečlo vai. i—i. Aatradlen) Ir 
ketvtrtadleal aua t Iki 1.

KREIPKITBS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS ADO PAMINKL1
RANDASI PAS 
PASIRINimSUL

1IUS JUS

Geriausio Mateįiolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūeų Lietuviams 
klientams piln4 patenkinimu. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Štai vienatį iš mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESXEMN AVĖ. 
(Netoli Grand Ava.)

. PHONE: SEELEY 6103

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. California 

Avenue •

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Proi WGKSProgramai
(1300 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.
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Visus sužavėjo

Keistučio Klubo ir choro vakaras 
Šukiu: "Į pergalę 1944 m.!”

Praeitą sekmadienį Chica
gos lietuvių Keistučio Klu
bas ir choras išpildė įdomią 
vakaro prograipą. Vakaras 
buvo suruoštas Šukiu: “Į 
pergalę 1944”. Parengimas 
įvyko Dariaus-Girėno salėje. 
Žmonių buvo beveik pilna 
salė.

Keistučio choras gražiai ir 
meniškai sudainavo lietuviš
kas ir angliškas dainas; cho
rui vadovauja Ona Met rieks, 
kuri akomponavo chorui ir 
Keistučio choro solistams: 
p-lei Aldonai Mažeikis (Ma
žeikaitei) ir p. Antanui Ja
kučiui. Aldona Mažeikis ir 
A. Jakutis gražiai sudaina
vo po kelias dainas. Publikai 
patiko.

Vakaro programoje susi
rinkusius savo gražiu balsu 
žavėjo solistas Algirdas 
Brazis.

Algirdas Brazis su tikru 
menininko ir muziko jautru
mu padainavo St. Šimkaus: 
“Oi kas”, iš operos “Graži
na” (šiai operai muziką pa
rašė Kamavičius). Taip pat 
su visu grožiu padainavo iš 
operos “Faustas” Valentino 
maldą. Solistui Braziui 
akomponavo jo žmona.

Broliai Vešotos sumaniai 
sulošė porą komedijų. Pub
lika alpo iš juoko.

Gražų ir šaunų dainos, 
meno ir muzikos parengimą 
suruošė Keistučio klubas ir 
choras. Keistučio klubo va
karo rengimo komitetą su
darė: Kastas Zaromskis, Pe
ter Pethunis ir Frank Mar- 
gevičia, o choro komitetą su
darė: Aldona Mažeikis, Ca-, 
therine Poremskis ir Lucille 
S. Dagis.

Muzikos ir meninė pro
gramos dalis buvo baigta 
Lietuvos ir Amerikos him
nais. Įdomią kalbą pasakė 
p. Klimas, kuris pabrėžė, 
kad Amerikai laimėjus karą, 
Lietuva vėl bus laisva ir ne
priklausoma valstybė.

Po dainų, muzikos ir vai
dinimų buvo šokiai.

JAU MERGINA Vaizdas iš karo fronto

Jaunuolis atidavė gyvybę, kad 
išgelbėjus savo draugus

Kino lankytojai daug sykių yra matę filmose mažą 
mergaitę Shirley Temple, šiandie ji jau mergina, nes su
laukė 16 metų amžiaus. Pirmą sykį, kaipo mergina, ji 
pasirodys filmoj “Double Furlough”. (Acme-Draugas« te- 
iephoto)

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

- - - - - - Ar—

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk-
ainius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

/s#

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, 2iedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

IOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Apvogė
Richard Eckstein pranešė 

policijai, kad iš jo kambario, 
2705 Jackson blvd., buvo pa
vogta viršutinis paltas ir ra
dijo.

* * »

Apiplėšė karo 
darbininkąA*

John Skethan, 354 W. 53d 
st., karo darbininkas, prane
šė policijai, kad du negrai 
privertė jį įeiti į jų automo
bilį, 63-čioje gatvėje, ir Ste- 
wart ave. Banditai mušė jį 
per galvą, pagrobė iš jo $42 
ir paskui išstūmė iš auto
mobilio už bloko.

♦ * » 
Dvikova

Du negrai buvo išėję į dvi
kovą: vienas su skdstuvu, o 
kitas su kačerga. Jie gyveno 
viename kambaryje. Abu nu
kentėjo. Vienam perplauta 
ranka, o kitam sužalota gal
vos oda. Vienas nugabentas 
į ligoninę, o kitas areštuotas. 
Tai įvyko N. California ave.

Platinkite “Draugą’

rz
U

Town of Lake kolonijos žinios

Didelė pažanga Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos gyvenime

i musIndijos-Burmos pakrantė
je šiom dienom įvyko nepa
prastas įvykis, šis vykis kal
ba apie amerikiečio kareivio 
pasiaukojimą kitų gerovei. 
Jis buvo keletą jardų nuo 
saugios vietos. Bet jis ver
čiau paskendo upėje, negu 
šauktis pagalbos ir išduoti 
amerikiečius ir britus drau
gus priešui. Amerikiečio 
šauksmas būtų galėjęs nuro
dyti priešui amerikiečių ir 
britų pozicijas.

Sgt. Estei I. Nienaber, R. 
R. 2, Columbia, Mo,., buvo su 
amerikiečių ir britų oro ko
mandos daliniu, ir britų ka
reiviai bėgo per priešo teri
toriją. Jis buvo sklandytuvo 
įgulos viršininkas, sklandy 
tuvo jėga nusileido priešo 
teritorijoje, Burmoje, laike 
nakties invazijos iš oro. Kai 
grupė pasiekė upę, jam ir 
kitiems nemokantiems plauk
ti buvo pasakyta, kad jie ne
sukeltų jokio triukšmo, jei 
jie negalės pereiti skersai 
upę į krantą, laikomą sąjun
gininkų.

Pusiaukelyje skersai upės 
plaukikas, lydintis Niena- 
ber’į, pavargo ir pateko po 
vandeniu, kai jis bandė nu
imti savo batus. Kai plauki
kas iškilo iš vandens, Niena- 
ber buvo 20 pėdų po vande
niu. Vadovaujantis eseortas

Vaikinas, mergaite pa
skendo automobilyje
Warsaw, Ind. — Septynio

likos metų jaunuolis ir 18 
metų amžiaus mergaitė pa
skendo anksti praeito sek
madienio ryte, kai automo
bilis, kuriame jie važiavo, 
susidaužė į tilto apsaugos 
užtvarą. Automobilis nukri
to 40 pėdų žemyn į Tippe- 
canoe upę, netoli Warsaw. 
Upė buvo patvinusi.

greitai plaukė į jį, bet buvo 
vėlu. Nienaber užčiaupė sa
vo burną ir neišdavęs jokio 
balso paskendo upėje. Ban
dyta Nienaber’į išgelbėti, bet 
nepasisdkė.

Apie šį įvykį teko sužinoti 
balandžio 8 dieną.

Sprogo cigaras ser
žanto dantyse

X Tautų festivalis įivyks- 
ta šį vakarą, balandžio 25,
7 vai., Goodman teatre, prie 
E. Monroe ir Michigan gat
vių. Festivalis rengiamas ne 
(pelnui, bet kad tautos ge
riau tarp savęs susipažintų 
ir pademontstruotų savytą , 
kultūrą: dainas, tautinius 
šokius, tautinius rūbus. Lie
tuvius atstovaus Ateitinin
kų draugovės šokėjai, kurie 
jau yra gerai užsirekomen
davę svetimtaučių tarpe. Į- 
žanga 60c.

X Kun. P. Cinikas, MIC., 
“Draugo” administratorius, 
P. čižauskas ir J. Mickelifi- 
nas Liet. R. K. Susivienymo 
Chicago apskrities išrinkti 
atstovais Chicago Lietuvių 
Konferencijon, gegužės 21 d. 
Kun. P. Cinikas yra apskri
ties dvasios vadas. Apskri
tis ragina visas kuopas iš
rinkti atstovus.

X Antanas Skirius, ka
riuomenėj, sužinojęs, kad A- 
teitininkų draugovė dalyva
vo radio televizijos progra
moj, gailisi, jog radio-tele- 
vizijos aparatai perbrangū3 
ir yra kitokių kliūčių pasi
grožėjimui televizijos pa
veikslais. Karo metu nega
minami ir radio-television 
masiniam naudojimui. Po 
karo bus kas kita.

X Marijona Stankiutė,
4321 S. Artesian Ave., šian
die atsigulė Loretta ligoni
nėj sunkiai operacijai. Ji 
yra žinoma draugijų veikė
ja, ypatingai daug veikia 
Šv. Kazimiero Akademijos 
draugijoj.

X A. Petkus, savininkas 
laikrodžių taisymo įmonės 
ir krautuvės auksinių daik
tų 2502 West 69 St.,niekuo
met beatsisako paremti kil
naus lietuviško darbo. Lie
tuviai dėlto neprivalo jo pa
miršti, kaip priseina koks 
reikalas. Seniau A. Petkus 
buvo aktyvus organizuoto 
jaunimo tarpe.

X Federacijos Chicagos 
apskrities seimelio paskuti
niai atgarsiai buvo pastara
me apskrities susirinkime, 
balandžio 19 d. Iš gautų au
kų, apmokėjus lėšas, apskri
ties reikalams liko $93.47.

X DKK nariai neprivalo 
pamiršti, kad ketvirtadienį, 
balandžio 27 d., susirinki
mas ir įdomi pamoka iš ra
šomosios kalbos Darius-Gi
rėnas salėj, 8 vai. vakare. 
Laikas nebus veltui praleis
tas.

X Vladas Pauliukas, sa
vininkas barbernės adresu 
4440 S. Westem Ave., sako, 
kad šįmet sueina 32 metai, 
kaip jis bizny. Apie savo 
pusbrolį kun. J. Pauliuką, 
(įomininkoną, iš Lietuvos 
neturi jokių žinių.

X 85 metai šiandie suėjo, 
kaip Chicagoj buvo atidary
tas pirmas arkliais traukia
mas gatvėkaris ant State 
St., tarpe Randolph ir 12 
(Roosevelt) gatvių.

Jau bus keletą metų, kai 
Sgt. Max Ramelow, Willow 
Springs kauntės plačių kelių 
stoties policininkas, mėgo 
rūkyti cigarą.

Policininkams, kurie yra 
jo žinioje, jis buvo pasakęs:

“Bet kokį cigarą jūs gau
site — nepamirškite seržan
to.”

Praeitą sekmadienį jis ga
vo puikų cigarą, nežinomas 
asmuo paliko cigarą ant jo 
desko9. Ant cigaro buvo ža
vintis parašas: “dešimt mi
nučių Havanoje”.

Sgt. Ramelow užsidegė ci
garą ir pūtė dūmus. Skubėjo 
asmenys stotyje, kai išgirdo 
eksploziją. Pro apdegintas 
juodu paraku lūpas seržan
tas išleido naują parėdymą.

“Daugiau nebereikia ciga
rų. Aš neberūkysiu!”

Filmu žvaigždė šovė 
žaliu kiaušiniu

Ho)lywood. — Turbut esa
te girdėję apie Erval 
Flynn’ą, filmų artistą. Kur 
ten negirdėsite! Bet praeitą 
sekmadienį Flynn’as gavo 
nelauktai žalią kiaušinį, ži
noma, ne valgiui, bet smū
giui. Miss Toby Tuttle, 23 
metų, filmų žvaigždė nume
tė žalią kiaušinį į Flynn’ą. 
Tai įvyko Mocombo.

Flynn buvo auka dviejų 
moterų, kai jos išėjo į kovą. 
Miss Tuttle pareiškė, kad 
nepažįstama moteris ją įžei
dė, apdraskė akis ir įkando į 
kaklą.

“Aš pačiupau žalią kiauši
nį iš praeinančios padavėjos 
ir numečiau į Flynn’ą. Aš 
manau, kad truputį kiaušinį 
sutryniau”, — pasakė Miss 
Tuttle.

Flynn sėdėjo su draugu 
prie gretimo stalo ir laikės 
nuošaliai nuo visų tų ginčų, 
bet Miss Tuttle pasakė, kad 
ji “mananti, jog Mr. Flynn 
turėjo ką nors daryti.”

Atlaidai
Kita sekmadienį, balan

džio 30 dieną, 10 valandą, 
Šv. Kryžiaus lietuyių parapi
jos bažnyčioje prasidės 40 
valandų atlaidai. Yra gera 
proga atlikti velykinę išpa
žintį.

• • •

Aukos
Velykose šv. Kryžiaus pa

rapijiečiai ir rėmėjai aukų 
sudėjo bažnyčiai ir parapi
jos reikalams $3,812.54 (tris 
tūkstančius aštuonis šimtus 
dvylika dolerių ir 54 centus.) 
Tikrai didelė auka parapijai,
o parapijiečiams garbė.

♦ e *

Skolos
Nuo Naujųjų Metų iki da

bar šv. Kryžiaus parapija 
sumokėjo $25,000 skolų, ket
virtoji dalis parapijos skolų 
sumažinta. Iki rudens yra 
numatyta atmokėti skolos 
dar du ketvirtadalius, o iki 
kitų metų balandžio mėnesio 
manoma visą skolą likviduo
ti. Yra įsteigtas parapijos 
skoloms atmokėti fondas. 
Jei žmonės irHoliau bus to
kie dosnūs, kaip iki šiol, tai 
kitais metais balandžio mė
nesį visa parapijos skola bus 
atmokėta.

* ą •

R. Kryžiui
šv. Kryžiaus lietuvių pa

rapija paaukojo Amerikos 
Raudonajam Kryžiui $500.

----------

Mažiau trūkimo
Chicagos mayoras Kelly 

praeitą sekmadienį paskelbė 
trukšmui panaikinti savaitę, 
kuri tęsis nuo balandžio 30 
dienos. Chicaglečiai ragina
mi įprasti susilaikyti nuo 

^ nereikalinga trūkimo.

MIRACLE" sienoms
M A LIA V A

1. VIEKAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
liavotoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų

. sienoms.
2. Apdengia kaip Magika.
3. Išdžiūva į vieną valandą.
4. Maišosi su vandeniu.
5. Neturi “Maliavos” kvap

snio.
6. Lengvai apvalomas.
7. Gražiausios Spalvos.

BERLAND'S
PAINT STORE 

£w»‘«»1917 g, Halsted St
Visur 

Pietvakarių Krautuvė

Telefonas 
CANAL 1684 

8618 West 26th Street

Karo departamentas pra
eitą šeštadienį pranešė 826 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingę Azijos, Europos, Vi
duržemio ir pietvakarių Pa
cifiko apylinkių karo fron
tuose.

Dingusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 44 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, iš jų 27 
yra chicaglečiai.

Sąraše pažymėta, kad Vi
duržemio fronte dingęs 2nd 
Lt. William J. Stangas, jo 
motina Mrs. Staugas gyve
na šiuo adresu: 3327 W. Fil- 
more str.

Dingusiųjų karių skaičiu
je 4 yra iš Indiana, 7 iš Mi
chigan, 14 iš Wisconsin.

Pabėgo'■ C 1 * • . . <
Mary Ward, groseminkė, 

846 W. 69th St., pranešė po
licijai, kad du vyrai pagrobė 
iš jos $6, paskui pabėgo ža
liame automobilyje.

Du banditai anksti praei
tą sekmadienį “palydėjo” 
Mrs. Ethel Berniger, 50 me
tų amžiaus, ir Rose Schec- 
ter į jų apartamento kori
dorių, 1147 S. Springifeld 
ave., kai jos grįžo iš vaišių. 
Vyrai privertė jas įeiti į 
apartamentą ir iš Mrs. Ber- 
niger pagrobė persiškų ave
lių paltą, deimantinį žiedą ir 
laikrodį, tie dalykai kaštuoja 
$1,500. ir pinigais $50, o iš 
Miss Schecter paėmė $40 ir 
laikrodį už $60.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOM8

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo ja
mi ir ligi $8,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

_____ — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —
l^STUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. 8286 SO. HALSTED ST.
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